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Kuormalavahylly
P90
Läpivirtaushylly
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Lavatavaran-kasittely/Kasten-lapivirtaushylly/ for the latest information.
Lavatavaran käsittely
Kasten metallinen varastohylly lavatavaroiden säilytykseen ja
varastointiin. Kasten kuormalavahyllyjärjestelmämme tarjoaa lähes
rajattomat mahdollisuudet toteuttaa ja mitoittaa varasto.
Kuormalavahyllystömme on mitoitettu SFS-EN 15512 -standardin
mukaisesti. Laaja lisäosavalikoima tuo turvallisuutta varastoon ja
ratkaisee hyvinkin hankalia säilytysongelmia.

Läpivirtaushylly is a product in the
category

Lavatavaran käsittely
Kuormalavahylly P90
Rengashylly P90
Syväkuormaushylly P90
Satelliittihyllystö
Push Back -hyllystö
Läpivirtaushylly
MOVO-kuormalavasiirtohyllystö
Kerroshyllystö P90
Kapeakäytävähyllystö
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Kuormalavojen läpivirtaushyllystössä tehokas varastotilan käyttö
yhdistyy tuotteiden nopeaan saatavuuteen. Läpivirtaushyllystö eli Referenssejä
First-in First-out -hyllystö optimoi tilankäyttöä lisäämällä
Hansaprint, Suomi
varastointikapasiteettia jopa 60 % perinteiseen
ASKO Vest AS, Norja
kuormalavahyllystöön verrattuna.
Valsemøllen A/S, Tanska

Kuormalavaläpivirtaushyllystö soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa suuri Nanso Group, Hämeenlinna
varastointikapasiteetin tarve yhdistyy suureen lavamäärään samaa
Huhtamäki, Hämeenlinna
tuotetta ja tuotteille on tärkeää Fi-Fo -periaatteella tapahtuva käsittely.
Läpivirtaushyllystössä lavojen syöttö ja keräily tapahtuvat eri käytäviltä.
Kaltevat läpivirtausradat siirtävät lavat automaattisesti keräilykäytävän
suuntaan. Tämä varastointiratkaisu soveltuu erityisesti
panimoteollisuuteen, tuotannon välivarastointiin ja keräilykäytävien
tehostamiseen.
Edut:
Jopa 60 % enemmän varastointikapasiteettia perinteiseen kuormalavahyllyyn
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verrattuna
“First in-First out (FIFO)” -periaatteella automaattisesti tuotteiden oikea
varastokierto ja tuoreus
Hyllystön lastaus ja keräily tapahtuvat turvallisesti eri käytäviltä
Nopeampi lavojen käsittely täyttö- ja keräilykäytävillä

Tuotteet
Kasten P90 kuormalavaläpivirtaushyllystö tarjoaa
varastointiratkaisun erityyppisille ja -painoisille lavoille. Tuotteille
on tärkeää Fi-Fo -periaatteella tapahtuva käsittely.
Lavaohjaimet täyttöpuolen radoissa helpottavat trukin kuljettajan työtä
lavojen käsittelyssä.
Automaattinen jarrurulla pitää lavojen virtausnopeuden hallittuna ja aina
turvallisena. Lavat siirtyvät radalla tasaisella nopeudella.
Lavaeroittelija vapauttaa keräiltävän lavan jonon paineesta helpottaen
näin työskentelyä ja lisäten turvallisuutta.
Läpivirtaushyllystö toteutetaan ottaen huomioon kyseiseen hyllystöön
sijoitettavien lavojen rakenne, mitat ja paino.

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
Kasten FI-FO -kuorrmalavahyllystön vakioratkaisuna on EUR-lava
800*1200 mm ja FIN-lava 1000*1200 mm lyhytsivukäsittelyllä.
Lavapaino 150 …1200 kg
Radan pituus 3 …15 lavaa
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